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FREDRO - CZŁOWIEK ZAGADKOWY 

„Usposobienie moje ciche, spokojne, niemal poważne; 
umysł więcej do sm utnych dumań, niż do p ustej weso
łości skłonny zy~kał mi w rodzinie przydomek młoc.ego 
staruszka" - piJai Fredro w „Autobiografii" . Czy wolno 
wierzyć tym słowom? Przymilna kokieteria czy szczere 
wyzn::inie? Całe polrnlcniu próbuj1 rozwikłać zagad'.:.i bio
grafii poety, z róż11: m wprawdzie skutl<iein, ale za to 
z zap'1łem i nadzieją . Zycie jego obfitowało zarówno 
w b::l1 wne l~rzejścia, o których głoś.: o, jak również w Z" -

gadko·,ve, tajemr.icze okresy. 

Oto problem zasad~·iczy, datt uroazrn: 1 7'H czy 1793? 
Propozycja pierw.:>z:l poc:1cdzi cd zr:anego fredrologa 
Eugeriiuszd Kuc11ar.:> .ieBo, cln~ga cd snmego Aleksar.dra 
hr Fredry. Hrabiego, choć z owym tytułem SiJrawa jest 
rów;1ież mocno zagmahva11a. Komedi'1pisarz utrzymywał, 
iż ród jego wywodzi siq w prostej li1:ii od siedeD.masto
wiecz. ,0go „Tacyta polski2gci", autun zbioru „Przy~b
wia muw rJtocznych", Maksymiliar a Fredry, tymczc,
:::em bs claria heraldyc'l .e mÓ\'1i ~ co innego. Tytułu hra 
biowskiego dorobili ,:,ię dopien rodzice Aleksandra, za 
spraw1 glovvy rodż!:1y, .focka Fredry - wic~marszal)rn 
koronnego w Sejm1e Stancv,;-ym Galicji. Pan Aleksander 
kpił często z tzw. farbowanych ht·a:JiÓ".', a sam nim był 
w istccie! 

Równie zagadkowo Jawi1 się nam lata dzieci11st'Na 
wczesnej młodości Frcdr /. a więc zdobywania \Viedzy 

i ogłady . MeL.Jdy naucza,.in stos-i'-;dr.e przez domowych 
precepto1ów, Pbchetl:ę, Tiuwi· c;kiLgo i Stecewicza przy
~Jominaj-:; edukacje; Mikol8j~i i),::.,5wi<:do:y11skiego z po

wieści K rasickiego. 

„O Płachetko! Niech Ci B0g, pr,0:0d kt6,7rn już stoisz 
przeb:iczy, ale ja l.ie rno~;P,. żeś m('j czas rnjpic;':niejszy 
od r . 1807 do r. 18J9 zabił, zamordowa1 hez, lito~ci. Książ
ki w rękę nie wzi,1łem" - notował w „T1 zy po trzy" 
rz;:·1.v.1ie, acz z boleścią wspomnienie o swym nmtczycic
lu. I jeszcze inne \\·yzname: 

„.„Bvłem sobie ot, szesnasloletnim 
Pośród dwóch guwenieruw nieukiem kompletnym". 

Ucbwal nieuka, czy byl nim ,,apnwdę? Przecież ma
j'.lC z::iledwie dw~Laście lat napisał pierwszy obrazek sce-
11i.czny „Strach nastraszony". który nota bene dowodzi 
j•Jż znajomości 1yrnw sceny. Samorodl1y talent, czy adc;Jt 
koa1ediopisarskicj szt •ki zdribywaj·icy ukradkiem wicclzc: 

na ten temat? 

Zda\V<.'.lcby siq, z rczbrajaj<tr 1 szczerością przyznawał 

się do braku p3rni ,ci, a przec: /. z112.ł dobrze jqzyk nie
miecki i łacirn;, francuski był i :emal jecio drugą mową. 

Zre.szt1 w.>p0rr1.1ie •• rn spisa c w ,T.:.·zj po trzy" zda j1 się 
QOWodzić pamięci wręcz ienonie.1alnej . 

Nastał rok 1809. Obov i'izel, r;[)triot:. czny nakazywał 
J\ieksandruv;i wst·~pić do sluzcy woj:,lrnwej. Zaciągnął 

sic; \.\JGC Y szeregi vnjsk l·~'> Jó~da J: ._.1-:.: itowskiego, któ
re o.:- <ścił w stop>'.iu kapiL.1a. '.ldob:,'ł też 1,ajwyższe od
zraczcuia - krzyż Virtuti I\'Ll~hn i Lc;;,..q Honorową. 

Podobn.') znał <·sooiśc1e s~ i>'let, J :N •C'1k.ma, nle któż t.o 
na rew110 wiedzicc' ' może? \\' c' re~;,.., woj:iczki maluje sii:; 
' m portret Fred1y \\'esc:, i;o ku11>~rnr-, tr:,.::k,1j:)cego hu-

morem au.t:.na sprośnych inedJców i zd.)bywcy serc nie
wieścich. Pienvovnorem Anieli ze „Shtbów r,a11ieńskich" 
niała by'· Aniela Trombidrn, (;wczi:";i,a symvatia autora, 
.1 bra .'lct"owy Gucio to Jaki::.> sam '.:ory do figli Fredro 
z okresu żołriierskiej mlodcści. MłouJ staruszek? Nic 
ban.;.zicj s1 _zec.1ego z ta~<im o1'rcśleniem. 

Po oc!1wdu kampanii napoleońsbej osi.1dł w Jatwię

gac.!1, p 1·0 .va.1 c w miarę ustatkowany try'J życia. Po 
w' 0 lu htach str:trai'1 i v.ielu zabicgnch dcst,:pił wreszcie 
małże1·1skiego szczęścia, poślubiając Zofo, z .Jabłonowskich 

Skarbkow4. 1'rnmit~t ,c uczucie do tej zamężnej kobiety 
doprowadzało go niem~l do oblqdu. ów ronwntyczny ko
unnek, bliski s,l.'nobójczych uyśli, to jesz:::ze jed~a twarz 
Fredry. 

Najbardziej c:.yoa tajemIJic:zyrn rozC:ziałem w l:yciu µo
cty jest długi, b::i lrilkunc„stolctr.i okres jego milczeaia, 
różr-;.ie datowany prze.z ucz0nyc~ . Dlaczego tak płodny 
twórca, pełen werwy i humc,1 u na~le odst r 'lł <;ię od te
go, co rrzecież wyraźnie tm1il0\vał? Czyżbv napad m<:

la,1ciwlii? Btak pisarskiej WC!!J? 'fo OE_,Ół r:,rzyjmuje się, 

/e p1 zyczyn; n 'lczenia ksmeQiupis~rza była rozpętana 

zcciv/ n10!Y,u, za1)0czątkowano na bmacn ~)rasy przez 
:·~ Ó>zc,;" • >kie.~0 J;:amp,.mi:i. Czy napnśc ta miała podłoże 
i d<.'1.J\'/<, li[L r1c'~i. ..;zv os0biste? Sarn poeta w różr:.y, cza
sem wykn i, ;y ?, ·osób kornci:.tował decyzje; zJ1wzestania 
t v,'Óru:o.~(!j. ,Jak na ironię lus ..i, w os ta tri ich latach życia 
tlClJ~)liż; ._, m jE\;o s;1siac1c.a był nci.j\viększy jego wróg, 
'ł'S[J•-1lllliar1y ~e ,\'('. yn G oszczy1'is ;:i. I•,redro r'·zeżyl gu 
o cztery rnie:.;: ~c2. Rozstał sii; z życiem w lipcu 1876 r. 

E.~1;, b ·!eś pu!. 1 e "\:~ksondrze? MPlarichoh:jem i czło

w1d.iem oodo.1·z'1riym nicbyw 11ym poczuciem humoru, 
0cllt1dkiern i świa, ,\VCl'i1, frywuln)m l,ompa1.em i tkli
wym k.;chaakiern, 1lzialaC'Zl'll1 s1_,0lecz11ym, :l.r;l.1icrzem, 



politykiem i publicystą. Która z Twoich twarzy jest naj
prawdziwsza? Myślimy, że wszystkie. Jak każda znako
mitość, jak każda skomplikowana natura twórcza, pełen 
byłeś tajemnic, sprzeczności i niekonsekwencji. J est jed
nak dziedzina Twojej rozległej życiowej aktywności, któ
ra najlepiej skupia wszystkie Twoje cechy. To świat 

wspaniałych komedii, który ciągle będziemy odkrywać. 

Chylimy przed Tobą czoło wspaniały czło-.vieku, mi
strzu komecii ')pis:irskie j sztuki. W ciąż pamiętamy myśl 
Tadeusza Br)~T :.t -Żelc~'J.skiego, że S\1yn-1i komediami ura
towałeś Polskq od gólne j melancholii. 

• 
JOAN1~A MALCZAF:. 
KRZYSZTOF ZACH 

SEKRETY „śLUBóW PANIEŃSKICH" 

Co dzisiaj może przyciągnąć do teatru, który wysta
wia „Sluby panieńskie" Aleksandra hr Fredry? Co no
wego można odkryć w dziewiętnastowiecznej komedii? 
Już niektórzy współcześni starali się podważyć wartość 

twórczości autora „Zemsty". „Trochę więcej czasu, tro
chę więcej oświaty, a będziemy skąpi w oklaskach dla 
komedii takich, jakimi są Fredrowe" - wyrokował w 
1835 roku Seweryn Goszczyński, najbardziej bodaj zago
rzały przeciwnik Fredry. Jakże się mylił! Słynna napaść 
Goszczyńskiego spowodowała kilkunastoletnie milczenie 
komediopisarza, nie zdołała jednak przerwać na dłużej 
pasma powodzenia jego utworów, ukochanych zarówno 
przez wybitnych aktorów polskich, jak i zawsze wierną 
temu twórcy publiczność teatralną. Minęło więc „trochę 
więcej czasu", a staroświecki Fredro okazuje się nadal 
żywy. Z pobłażliwym uśmiechem zdaje się patrzeć na 
wieloletnie spory o istotę swej twórczości. 

W tym roku mija 150 lat od czasu ostatecznej redak
cji „Slubów panieńskich". I wciąż perypetie bohaterów 
Fredry wyzwalają w nas te same emocje. Darzymy sym
patią Gustawa, zwłaszcza od momentu zainteresowania 
się Anielą, za upór, spryt i inteligencję w zdobywaniu 
serca wybranej. Smiejemy się z Radosta, w którym mi
łość do siostrzeńca walczy z chęcią zachowania autory
tetu wychowawcy, zabawny i wzruszający zarazem jest 
Albin ze swą szczerą, prawdziwą choć nadto uzewnętrz
nioną miłością do Klary, sama Klara, energiczna, pełna 
temperamentu, wreszcie Aniela - cicha liryczna dziew
czyna z białego dworku. 

W czym tkwi tajemnica powodzenia utworu? 

Po pierwsze w mistrzowskim przedstawieniu charak
terów ludzkich, które Fredro szkicował wyrazistą kres
ką , ozdabiał różnymi odcieniami komizmu. Dzięki temu 
postacie jego sztuk stwarzają wielorakie możliwości in
terpretacyjne, są nosicielami cech i prawd ponadczaso
wych. Gdyby autor nie uchwycił tych uniwersalnych 
prawd o człowieku, na „Śluby panieńskie" czy „Pana 
Jowialskiego" przychodziliby dziś wyłącznie znawcy hi
slorii sztuki i obyczajów. Co najwyżej, mogliby się spie
rać o to, czy w inscenizacji oddano wiernie stroje, deko
racje, urządzenia wnętrza i gesty charakterystyczne dla 
pierwsze j połowy XIX wieku. I chociaż spektakl może 
zawierać również te elementy, z pewnością nie stanowią 
dziś one o olbrzymim powodzeniu „Slubów". 



Może gatunek utworu? 

Komedia. Brzmienie tego słowa wywołuje w nas przy
jemny stan rozluźnienia i beztroski. Jesteśmy ciekaw
scy. Lubimy oglądać przygody innych ludzi, ·stąd tajem
ne układy Anieli i Klary, zmowy Albina i Gucia wzbu
dzają w nas żywe zainteresowanie. Śmiejemy się z nich, 
gdy owe niewidoczne nitki komediowych perypetii pęta
ją im nogi, ręce i języki, ale razem z bohaterami prze
żywamy rad :;ść z o.:.iągnięcia wymarzonego celu. W przy
padku „ślu~cw pa;•ief.skich" to satysfakcja wyborna, bo 
sztuka po mis"rzowsku Lapisana. Wiele już powiedziano 
na temat wzornweJ struktury intrygi, kcmpozycji opar
tej na kontraście c11arakterów, wrodz0nego temperamen
tu dramatJ cznego Fredry, wiersza, soczystej polszczyzny 
tej „komedii miłości", której rodowod upatruje się w 
sztukach Mariv2.ux. To wszystko p~·;nvda, pcdob,iie jak 
przekonanie o polskim charakterze dzieła. Najlepszym 
na to przykładem Rndost ze swym sbropolskim trady
cjonalizmem i obie parny, które jakże p;J polsku inter
pretują emancypacyjne hasb pani George Sand. 

A może t::. jem,1ica „Ślubó-v" kryje się w icli rw rcdo
wyrn charakterze? 

Był czas, r:;dy w postacie.eh Fredry widziano wzory 
cnót obywatelskich, a jego dzieło wprz ·rnnięto w służbę 

narodowi, któr2111L1 z2 L rcy odebrali wolncść. Fredro stał 
się wiGC piewcą narodowe j przeszlości, krai:-1y idylli, po
jednania i optymizmu, który p-.::zwalał zachow::tć na co 
6zień pogodę ducha i wiarę w przyszło ść. Czy i:.;tobic 
idealizow::i.l św~at s\voich komedii? Wokół tego problemu 
rozgorzał słynny spór, w który zaangażowali się znako
mici frcd.cologowie . I cóż się okazab? To, że dzieło Fre
dry, iskrz .ice się blaskiem różnorodnego komizmu bywa 
czasem dla natury ludzkiej dość bezlitosne: pisarz darzy 
wprawdzie swych bohaterów czułością , ale niekiedy nic 
szczędzi im szorstkiej oceny, słabości i śmiesznostek. Nie
jednokrotnie, zwłaszcza w sztukach tzw. drugiego debiu
tu, gorzko śmieje się z ludzkich przywar. To przeci0ż 

dzięki tcm11 postacie jego sztuk sq nie tylko barwnie 
odrnal0wanc, ale przede wszystkim prawdziwe. 

Posłuchajmy Boya: „Śluby paniei'lski.e" to chyba naj
i,ogodniejszy w literaturze polskiej uśmiech.( ... ) Młodcść! 

W tym tkwi bodaj największa część seluetu sztuki" -
pisał znakomity krytyk w „Obrachunkach frcdro·,ivskich". 

/.żymajric sic; na obsadzanie ról Ai:ieli i Klary podsta
rz:1lymi aktorkami dutlrnął naszym zdaniem kapitalnego 

problemu. „Śluby panieńskie" są oczyw1sc1e świetnie 
napisaną komedią i to pod każdym względem. Można 
w nich widzieć idyll ę, szczęście domowego życia i kome
die; miłości. ale są bez wątpiena komedią o m ł o
d y c h. O młodości, która nie daje się wodzić za nos, 
nie chce wierme realizować małżeńskich planów, narzu
conych przez starszych. Sprytne intrygi młodych, a zwła
szcza Gucia są niczym innym jak łamaniem panujących 
jeszcze starych konwenansów łączenia par. I chociaż koń
cq się one po myśli Radosta i Pani Dobrójskiej, są prze
cież vvylącznie dziełem młodych, którzy chytrym sposo
bem zdobywają wzajemne zainteresowanie, sympatię, 

miłość, szczęście ... 

Bezp~wroLie odeszła -....; przeszłość epoka Fredry, zmie
niły się obyczaje, formy towai·zyskie i styl życia, ina
czej m'..'lnifc:;tajcmy dziś uczucia, ale młodość ma nadal 
te same i_,rawa: chce decydować o sobie. I to właśnie 

dostrzegł stary Freciro w uroczej, peli.ej sekretów i tak 
chętnie odbieranej dziś przez młodzież komedii. 

Ws;Jominaliśmy już o postaciach. Tajemnica „Ślubów 
panieńskich" tkwi również we wspaniałych, wdzięcznych 
i zarazem piekielnie trudnych rolach . Wielka jest tu li
sta wybitr.ych kreacji aktorskich, jeszcze większa pot
knic;ć i niewypałów. Tego sekretu młodzi, niedoświadcze

ni jeszcze wykonawcy odkryć Państwu nie mogą. Czy 
nam się uda? Na ile podołamy tak bardzo skomplikowa
.1ym zadaniom? O tym dowiedz'.{ się Paiistwo w dniu 
premiery, gdy z::i.plonri już światła na scenie . 

JACEK ŁUCZAK 
JAN WOJCIECH PORADOWSKI 



NASZA PRACA W ELBLĄGU 

Kunsztowna forma wiersza i bogactwo charakterów 
jest powodem częstej obecności sztuk Fredry na ćwicze
niach studentów szkól aktorskich. Z wielką niecierpli
wością czekaliśmy na kontakt z tym autorem. Nie mogli
śmy zrozumieć, dlaczego Profesor Wilhelm, prowadzący 
przedmiot „Sceny klasyczne'', a dziś reżyser naszego 
spektaklu dyplomowego, długo odżegnywał się od pracy 
nad zbyt jego zdaniem trudnym materiałem. Teraz, kiedy 
dziesiątki razy przychodziło nam powtarzać tę samą sce
nę, zrozumieliśmy wcześniejsze stanowisko Profesora; 
zostaliśmy wręcz zasypani wielością problemów. 

Na jakiej zasadzie przeprowadzić selekcję środków 

wyrazu, by stworzyć przedstawienie o jednolitej poety
ce? Jak znaleźć się w ścisłych ramach obyczaju epoki? 
Jak pracować nad stworzeniem pJstaci dużo od nas star
szej? Jak to w szystko pogodzić z bezpośredniością kon
taktu z widzem, narzuconym przez warunki sceny? -
podobne pytania można by mnożyć bez końca. 

Zgodnie z tradycją, bazę wyjściową do pracy stanowiło 
przygotowanie teoretyczne. Staraliśmy się zgromadzić 

jak najwięcej wiadomości o samym Fredrze i jego twór
czości, a także przypomnieć wyniesioną wcześniej ze 
Szkoły wiedzę na temat gestu, wiersza, obyczaju. ·Te wia
domości należab wykorzystać praktycznie. I tu się do
piero zaczęły kłopoty, które potwierdziły starą prawdę: 
jakże daleka jest teoria od praktyki! 

Próby byly prawdziwym zmaganiem się z samym sobą, 
niejednokrotnie przełamywaniem własnej osobowości, na
wyków, przyzwyczajeń, warunków - wiadomo, że na
rzędziem pracy aktora jest jego ciało. Były chwile ra
dości, gdy się nam, coś udawało, chwile smutku, gdy coś 
szlo opornie, nawet momenty zwątpienia„. i niezamie
rzenie śmieszne sytuacje. Niech jednak obraz prób bd 
tak zwanej „teatralnej kuchni" pozostanie tajemnicą. Po
dobnie jak malarze, pisarze czy kornpozytorzy niechętnie 
odsłaniają proces tworzenia, i my nie chcemy zbytnio go 
Pafistwu ujawniać. Ktcś powiedział, że próby dają ra
dość poznawania siebie, ale są zarazem bolesnym pro
cesem obnażania się przed innymi„ . 

Jedno jest pewne: doświadczenia, które wynosim!I 
z pracy w Elblągu są niebagatelne. Po raz pierwszy pra
cowaliśmy w normalnym, zawodowym teatrze, poznaliś
my całą teatralną machinę, zajęcia ludzi, którzy nie ma
ją satysfakcji występów na scenie, a których praca owo
cilje w ostatecznym kształcie spektaklu. 

Na każdym kroku spotykaliśmy się z wielką serdecz
nością. Korzystając z okazji, pragniemy wszystkim za 
to podzięko1uać. Dzięki•jemy szczególnie Panu Profeso
rowi W ilhelnwwi za ostalnie szlif J y.,rzed wejściem w do
rosłe aktorskie życie. Dziękujemy naszemu byłemu Pro
fesorowi, a dziś gospodarzowi Teatru Panu Andrzejowi 
Mayowi za gościnę, za wyrozumiłość, za serce„. 

A Państwa zapraszamy na spektakl. Trzymajcie za nas 
kc Luki! 

MAŁGORZATA KACZMARSKA 
EWA KOGUT 

MAREK V/ ÓJCICKI 



TEATR DRAMATYCZNY W ELBLĄGU 

W REPERTUARZE : 

Duża Scena 

Willim Shakespeare 

ROMEO I JULIA 

Lucy Maud Montgomery 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

W przygotowaniu: 

CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT ... 

Scenariust:; Wojciech Jesionka 

Mała Scena 

W REPERTUARZE: 

Aleksander Frcfłro 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 

W pr~ygotowaniu: 

Ireneusz Iredyński 

ŻEGNAJ JUDASZU 

KIEROWNICTWO TECBNICZNE TEATRU 

T\.ierownik te chniczny 

WOJCIECH GÓRNY 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: Lidia Grabowska, krawieckiej mę,;

kiej: Jan Gołębiewski, stolarskiej: Zygmunt Połeć, mala~

skicj: Zygmunt Prończy.k, tapicerskiej: Roman Matylewicz, 

1 c.kwizytorsk iej : Barbara Skorupska, akustycznej: Zbigniew 

P iotrzkowski, perukarskiej: Grzegorz Sujecki. garderobia

ne: Anna Bączkiewicz, Halina Przybyła, brygadier elc;:;-

1 ryków: Kazimierz Kowalski. 

Koord ynator pracy arty~tycznej: 

KRYSTYNA KAPCIA 

Kierownik Biura Obsług . Widzów: 

EDMUND ROBACZEK 

'.~amówienia na bilety p~osimy kierować na adres: 

Eiuro Obsługi Widzów, Elbląg , pl. K. Jagiellońc zyka ' 

tel. 24-00. Biuro czynne codziennie oprócz niedziel i świeit 

w godzinach od 8.00 do 15.00. Kasa czynna na godzinę prz<:'d 

f pektaklem. 

Wydawca: 

TEATR DHAMATYCZNY W ELBLĄGU 

Opracowa ni e g ra ficzne: 

El .d,"e ta I won;-i Die tr ych 

Cena zł 25, 
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TEATR DRAMATYCZNY W ELBLĄGU 
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Dyrektor - kierownik artystyczny 

ANDRZEJ MAY 

Zastępca dyrektora 

JERZY LEWANDOWSKI 

Kierownik literacki 

STANISŁAW FRANCZAK 

Kierownik muzyczny 

WOJCIECH KARPIŃSKI 

li 



MAŁGORZATA KACZMARSKA 

We wszystko co robię st ar am się włożyć całą swoją ener

gię. Wszystkie moje poczynania podporządkowane są jed

nemu celowi. Dlatego, kiedy byłam uczennicą technikum 

trudno mi było pogodzić naukę ze wspaniałymi zajęcia

mi w Teatr ze Stu Krzeseł prowadzonym przez panią 

Krystynę Henczową. Trudno się było zdecydować, co jest 

ważniej sze. Dokonałam wyboru. 



JAN WOJCIECH PORADOWSKI 

Myślę , że uprawianie zawodu aktora wyklucza „letni" 

stosunek do tego, co nas otacza. Wyklucza bezruch , brak 

aktywności, zadowolenie. 

Tak, chciałbym być niezadowolony, chciałbym umieć być 

niezadowolony jak najdłużej, dać z siebie wszystko ... 



EWA KOGUT 

Wszyst kim r ządzi przypadek, zaczę ło si ę wi ęc od przy

padk u. A może z zazdrości ? 

Fascynuje mn ie poznawanie same j siebie, zmaganie si ę 

ze sobą ... 



JOANNA MALCZAK 

V1szystkim ponoć rządzi przeznaczenie ... 



JACEK ŁUCZAK 

K ompleksy, kompleksy , kompleksy„ . 

Na pewno nie jest to zawód, k tóry je leczy, ale je uś

wiadamia. Myśl ę , że świadomość naszej niedoskonałości 

pom aga nam j eśli ni e pokochać , to przyn ajmniej znosić 

siebie , by w konsekwenc ji osiągnąć wewnętrzny spokóJ 

i pogodnie jsze spojrzenie na smutny świat XX wieku. 



KRZYSZTOF ZACH 

Pasjonuje mnie tworzenie postaci scenicznej. Zapominam 

wtedy o swoich kłopotach, staję się innym człowiekiem. 

Chciałbym mieć pr zy tym cichą nadzieję, że choć parę 

osób na widowni r eag uj e szczerze„. 



MAREK WÓJCICKI 

Może postanowiłem zostać aktorem z czystego egoizmu. 

Czy uprawia j ąc inny zawód miałbym taką okazj ę do 

w r:.ik liwego poznania samego siebie? 


